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LEVE DE REVOLUTIE!

We zetten de                        op zijn en daar kun jij deel van gaan uitmaken. Voor ons 
team van coffee geeks zijn wij per direct op zoek naar een: 

FINANICEEL x ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (24 - 32 uur)

Moyee Coffee is ’s werelds eerste FairChain koffiemerk. Wij zijn een Social Enterprise, 
B.Corp en wij streven naar een eerlijke waardeverdeling in de koffieketen. 

WAT GA JE DOEN
In deze rol ondersteun je de afdeling Finance en Customer Service met de 
administratieve taken. De voornaamste taken zijn: 

- Facturen inboeken
- Bestellingen inboeken 
- Bank inlezen/afletteren
- Vraagposten voorbereiden
- Klantenservice, zowel telefonisch als per mail. 
- Verkoop facturen versturen en controleren 
- Contact met toeleveranciers over bestellingen en leveringen.
- Incidenten registratie 

WIE BEN JIJ
Je bent het eerste aanspreekpunt voor particuliere en zakelijke klanten met betrekking 
tot bestellingen, vragen en/of klachten. Daarnaast verzorg je het invoeren van de 
facturen en het verwerken van de verkoopfacturen. 

We zoeken een kandidaat die ervaring heeft met administratief werk, het is een pre als 
je op een financiële afdeling hebt gewerkt. Tevens is het fijn als je kennis hebt of 
ervaring hebt met een ERP, accounting en/of CRM systeem. 

De functie is per direct en bij voorkeur voor 24-32 uur per week. Welke uren dat zijn 
kan in overleg worden vastgesteld. De functie is voor bepaalde tijd. 

EN NU?
Zie jij er wel brood in? Stuur je TikTok, life-hack, zelfgebakken taart, spreekbeurt of 
salespitch naar: people@moyeecoffee.com

linkedin.com/company/moyee
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airChain is all about sharing more of the value created in
producing countries, with other producing countries. In 
other words, helping the people who grow our coffee to 
enjoy a bigger chunk of the €4 we spend on our double 

shot cappuccinos. It probably doesn’t come as a surprise that 
all that profit stays in the West. FairChain aims to change all 
that.

[mo-jie]  is the way we pronounce Moyee, but 
don’t feel obliged. Turn it into something that sounds natural 
to you!

Mo yee is the Ethiopian word for mortar. 
Ethiopians traditionally use this to grind their roasted beans. 
This makes it a symbol of the FairChain ideology: 
industrialization of coffee-producing countries. At the same 
time it is also a symbol for the current imbalance in the coffee 
chain. As with many household tools, people treat the mortar 
without much respect.
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The capital ‘M’ embodies the core value
of the Moyee identity. By this we mean
a 50/50 split – 50% for them, 50% for
us. We pay our farmers a good price
for their very best beans, but a 50/50
is what we’re fighting to achieve. The
symmetrical ‘M’ embodies this 50/50
split in the coffee chain.
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